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BK Nová Paka 
Havlova 1795 
509 01 Nová Paka 
 

V Praze dne 18. 10. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín 
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 18. 10. 2019 
zabývala jednáním hráče družstva klubu BK Nová Paka, se sídlem Havlova 1795, 509 
01 Nová Paka, reg. č. ČSLH 60406 (dále jen „Klub“), Tibora Hrice, reg. č. 0769011993 
(dále jen „Hráč“), kterého se Hráč dopustil po skončení utkání II. ligy ČR č. 2033 
hraného dne 12. 10. 2019 v Jablonci nad Nisou mezi družstvem TJ HC Jablonec n/N., 
reg. č. ČSLH 50401, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se po skončení Utkání dopustil jednání, za které mu byl rozhodčím Utkání p. 
Janem Jarošem uložen v čase Utkání 64:34 trest ve hře za Nesportovní chování dle 
čl. 168 pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen „Pravidla“). 
 
Z důvodu, že DK ČSLH při posuzování Hráčova jednání nemohla rozhodnout na 
základě provedení dokazování videozáznamem předmětné situace z důvodu, že tento 
nebyl pořizován, resp. nebyl DK ČSLH žádnou ze stran doložen, dospěla v daném 
případě DK ČSLH k rozhodnutí v dané věci pouze na základě listinných důkazů. Dle 
poznámek k utkání zápisu o Utkání učiněných hlavním rozhodčím Utkání p. Janem 
Jarošem měl Hráč po skončení Utkání po „hrubých nadávkách jabloneckých fanoušků 
a nedostatečně zajištěné pořadatelské službě třikrát vylézt na hrazení a snažil se 
insultovat diváky holí.“ Uvedené tvrzení bylo následně upřesněno zvláštní zprávou 
delegáta Utkání p. Michala Hrubého, který se v rozhodné době nacházel 
v bezprostřední blízkosti incidentu, a který uvedl, že Hráč při svém posledním pokusu 
o přelezení tvrzeného skla zasáhl jednoho z diváků svou holí. Tímto jednáním Hráč 
naplnil předpoklady pro uložení trestu ve hře ve smyslu čl. 168 odst. 3. bodu vi. 
Pravidel, jímž je stanoveno, že trest bude uložen takovému hráči, který se holí 
rozmáchne proti divákovi nebo komukoli jinému, než proti soupeři. 
 
Přestože se tedy Hráč dopustil jednání, za které nemůže být rozhodčími příslušného 
utkání uložen jiný nežli absolutní trest, který je možné v souladu s Pravidly uložit, a 
který má za následek automatické projednání daného přestupku příslušným 
disciplinárním orgánem, vzala DK ČSLH na vědomí sdělení Klubu, který dne 
14. 10. 2019 doložil DK ČSLH lékařskou zprávu o provedeném lékařském ošetření pí. 



Aleny Hricové, nar. 3. 3. 1962, jež dne 12. 10. 2019, tedy v den konání Utkání 
podstoupila vyšetření na chirurgickém oddělení chirurgické ambulance Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p.o., mj. včetně Skiagrafie hlavy provedené ve 21:59 hodin, tj. 
cca devadesát minut po skončení Utkání. Toto vyšetření přitom bylo provedeno 
v návaznosti na fyzické napadení jmenované v rámci Utkání, kdy měla být jmenovaná 
napadena nezjištěným mužem úderem pěstí do zadní části hlavy, přičemž dle závěru 
provedeného lékařského vyšetření pí. Alena Hricová utrpěla poranění spočívající 
v kontuzi hlavy. Z uvedeného DK ČSLH uznala, že je na místě se v plném rozsahu 
ztotožnit s popisem situace, kterak jí DK ČSLH předestřel Klub v rámci svého sdělení 
ze dne 14. 10. 2019, a kterým Klub Hráčovo jednání odůvodňoval právě snahou 
pomoci své matce, která byla fyzicky napadena jiným divákem, aniž by incidentu byla 
přítomna pořadatelská služba, přičemž zmíněnou absenci pořadatelské služby 
dosvědčil též delegát Utkání p. Michal Hrubý ve své zvláštní zprávě. 
 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak DK ČSLH v souladu s čl. 523 odst. 4. 
soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) 
rozhodla, že za nastalých okolností není na místě trestat Hráče jakýmkoliv trestem nad 
rámec automatického zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání II. ligy ČR, a že se 
od jakéhokoliv dalšího potrestání Hráče upouští. 
 
Poplatek za disciplinární projednání ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) dle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček, předseda DK ČSLH 


